
   
 
        
 

PRVE ERASMUS IZMENJAVE ŠTUDENTA IN PREDAVATELJIC NA TŠC KRANJ, 
VSŠ 
 
V šolskem letu 2008/2009 smo na TŠC Kranj, VSŠ izvedli prve izmenjave študenta in dveh 
predavateljic v okviru programa Erasmus. Izmenjave so potekale na področju praktičnega 
usposabljanja z začetkom v juliju 2009  in zaključkom konec septembra 2009. Gostitelj je 
bilo ugledno nemško podjetje Homag, ki proizvaja, montira in vzdržuje visoko tehnološko 
sposobne industrijske stroje  in proizvodne linije za potrebe podjetij s področja lesne 
industrije in ima predstavništva po celem svetu.   
 
Študent 2.letnika rednega študija Mehatronike Jaka Grošelj se je udeležil 3 mesečnega praktičnega 
usposabljanja, ki je potekalo od 1.7.2009 do vključno 30.9.2009 v podjetju Homag, v Schopflochu 
v  Nemčiji. Študent Jaka se je usposabljal v ekonomsko in tehnološko visoko  strokovnem podjetju 
in uril veščine in sposobnosti na področju mehatronike.  Iz programa usposabljanja, ki sledi v 
nadaljevanju, je razviden res pester nabor področij usposabljanja po različnih oddelkih v podjetju. 
 

Detailed programme of the training period: 
 
Department 
 

Period of time Tasks  

Sales Department 
 

01.07.09 - 
17.07.09 

Introduction to the department and the 
field  
of tasks, preparing offers, order 
processing 

TB throughfeed 
TB CNC  
TB electr. 

20.07.09 - 
24.07.09 
27.07.09 - 
31.07.09 
03.08.09 - 
07.08.09 

Construction of machines  

Purchasing Department 
Purchasing Department 

10.08.09 - 
10.08.09 
12.08.09 - 
14.08.09 

Materials procurement, parts order 
Materials procurement, parts order 

ALS   11.08.09 - 
11.08.09 

Scheduling orders 

Production mechanics   
Pre-assembly 
mechanics 
Pre-assembly 
electronics Final 

17.08.09 - 
21.08.09 
24.09.09 - 
28.08.09 
31.08.09 - 

Machine assembly 



   
 
        
assembly 04.09.09 

07.09.09 - 
25.09.09 

Dispatch Department  
 

28.09.09 - 
28.09.09 

Planning the dispatch of machines, 
overview  of the dispatch documents, 
contacts with forwarding agencies 

Dispatch 29.09.09 - 
29.09.09 

Become aware of the operations in this 
department  

Sales Department 30.09.09 - 
30.09.09 

Handing out certificate etc. 

 
Na praktičnem usposabljanju je poleg novega strokovnega znanja, veščin, spretnosti, utrjevanja  
znanja nemškega in angleškega jezika,  ter krepitve socialnih veščin pridobil tudi zavidljivo 
referenčno potrdilo, v katerem gostitelji izražajo veliko zadovoljstvo nad njegovim odnosom do 
dela in sodelavcev in volje do pridobivanja novih znanj in izkušenj.  
 
V mesecu septembru v obdobju od 7.9.2009 do vključno 11.9.2009 sta se prvemu Erasmus 
študentu pridružili v podjetju Homag na 5 dnevnem praktičnem usposabljanju še prvi Erasmus 
predavateljici, ga. Branka Balantič, univ.dipl.org.dela in ga. Nastja Beznik, univ.dipl.org.inf. 
Praktično usposabljanje je potekalo po planu in vsebini, ki sledi v nadaljevanju.  
 

Termin Activity 
 
Expected results 

7.9.2009 
Ogled podjetja, predstavitev 
organiziranosti podjetja 
(corporate organization) 

 
Spoznavanje podjetja, 
proizvodnje, načina dela in  
načina organiziranosti podjetja 

8.9.2009 
9.9.2009 

Spremljanje predstavitve  
poslovnih funkcij v podjetju 
(corporate business functions); 
način vodenja podjetja, 
odločanja, reševanja 
problemov, motiviranje 
delavcev; 

 
Spoznavanje poslovnih funkcij  
in načina vodenja podjetja, 
odločanja, reševanja problemov 
in motiviranja delavcev. 



   
 
        

10.9.2009 

Spremljanje predstavitve 
zagotavljanja in spremljanja 
kakovosti (quality assurance 
and quality control), 
organizacijske kulture in 
poslovnih običajev. 
 
Spremljanje predstavitve 
Erasmus študenta Jaka Grošlja 
o njegovem 3 mesečnem delu v 
podjetju Homag. 

Spoznavanje načinov 
spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti v podjetju, nacionalne 
organizacijske kulture in 
običajev. Primerjava s slo.  

11.9.2009 

Spremljanje predstavitve 
komunikacijskih procesov v 
podjetju na relaciji direktor-
vodja-podrejeni delavci; 

 
Spoznavanje komunikacijskih 
procesov v podjetju po nivojih. 

 
 
Predavateljici sta aktivno sodelovali v diskusijah na vsebinskih področjih, razvidnih v zgornji 
tabeli in poleg utrjevanja teoretičnega znanja in povezave z dejanskim delom v podjetjih tako 
doma kot v tujini bosta z veseljem prenašali pridobljeno dragoceno znanje in izkušnje s področja 
ekonomike, managementa podjetij, vodenja in poslovnega komuniciranja na študente TŠC Kranj, 
VSŠ.   
 
V upanju, da bomo s podjetjem Homag sodelovali tako uspešno tudi v prihodnje, se jim  
zahvaljujemo za prenos dragocenega znanja in izkušenj in za izkazano gostoljublje.  
 
Kranj, 10.10.2009 
 
Erasmus koordinatorica za TŠC Kranj, VSŠ 
Nastja Beznik, univ.dipl.org.inf                                                                                   

 
 
 


